
 

Szanowni Państwo! 

Nasza gmina przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, który umożliwia 
uzyskanie funduszy na rozwiązywanie problemów społecznych gminy. Jednym z najważniejszych 
zagadnień, które dostrzegamy w polityce gminy i chcemy w jak największym stopniu 
uwzględniać, jest potrzeba zapewnienia jak najlepszych warunków życia Seniorów. Chcemy więc 
wykorzystać Program Rewitalizacji także dla rozwoju działalności adresowanych do starszych 
mieszkańców gminy. Dlatego też, uprzejmie proszę o wypełnienie anonimowej ankiety, która 
pozwoli nam lepiej poznać Państwa ocenę stanu gminy i potrzeby przez Państwa zgłaszane. Ze 
względów formalnych Program Rewitalizacji nie może obejmować wszystkich miejscowości, ani 
też wszystkich rodzajów potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, ale wszystkie zgłaszane przez 
Państwa wnioski zostaną przeanalizowane i będziemy starać się je uwzględniać także w innych 
działaniach prowadzonych na rzecz rozwoju gminy. Państwa opinia wyrażona w ankiecie będzie 
bardzo ważna dla programowanych działań.  

Po wypełnioną ankietę zgłosi się Sołtys lub pracownik Urzędu Gminy w umówionym terminie. 
Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej gminy będą zamieszczane dodatkowe 
informacje o rewitalizacji, które pozwolą Państwu na poszerzenie wiedzy w tej dziedzinie. 

Z poważaniem 
Jacek Brygman - Wójt Gminy Cekcyn 

 
 
 
Uwaga! Ankieta ma na celu poznanie opinii osób w wieku 50 i więcej lat. Prosi się osoby młodsze o niewypełnianie 
ankiety! 

1. Proszę o zaznaczenie najwyżej 3 spraw, które w największym stopniu utrudniają życie 
ludności starszej w naszej gminie 

 zbyt niskie emerytury 

 trudno dostać się do lekarza ogólnego 

 brakuje lekarzy specjalistów 

 nie czuję się bezpiecznie 

 brakuje chodników i bezpiecznych przejść przez ulice 

 brakuje miejsc, gdzie osoby starsze mogą się spotkać 

 brakuje oferty kulturalnej dla ludzi starszych 

 dzieci i młodzież nie szanują ludności starszej 

 brakuje opieki dla osób starszych ze strony pomocy społecznej 

 komunikacja publiczna działa tak źle, że nie można niczego załatwić poza swoją miejscowością 

 Ludzie starsi czują się samotni 

 Inne – jakie? ……………………………………………………………….. 
 
 



 

2. Proszę ocenić natężenie wskazanych poniżej problemów społecznych – w swojej miejscowości  
i w całej gminie 
Proszę użyć skali: 1 – nie występuje, 2 –występuje na niewielką skalę, 3 – występuje na dosyć dużą skalę, 
4 – występuje powszechnie, 5 – nie mam zdania 

Problem 
W Pani/Pana 
miejscowości 

Ogólnie  
w gminie 

Bieda   

Rzeczywisty brak pracy   

Niechęć do poszukiwania i podejmowania pracy   

Brak mieszkań dla młodych   

Ludzie młodzi wyprowadzają się   

Brak sklepów (trudno zrobić codzienne zakupy)   

Przestępczość wśród dorosłych   

Chuligaństwo wśród młodzieży   

Przemoc w rodzinie   

Brak zainteresowania problemami ludzi starszych   

Alkoholizm   

Utrudniony dostęp do internetu   

Brak bezpieczeństwa na drogach dla pieszych i rowerzystów   

3. Czy gdyby w swojej miejscowości miał(a) Pani / Pan możliwość skorzystania bezpłatnie z 
następujących usług – specjalnie dostosowanych dla ludności starszej, to był(a)by Pani / Pan nimi 
zainteresowan(a)y? 

 Na pewno 
tak 

Raczej 
tak 

Raczej 
nie 

Na pewno 
nie 

Zajęcia kulturalne      

Zajęcia sportowe i rekreacyjne      

Szkolenia w posługiwaniu się komputerem i internetem      

 

4. Czy na terenie Pani/Pana miejscowości znajduje się opuszczony budynek, który mógłby zostać 
wyremontowany i przystosowany dla organizacji zajęć dla ludności lub dla rozwoju gospodarczego?  

Proszę podać jaki budynek i na jaki cel proponuje go Pani/Pan wykorzystać………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Miejscowość zamieszkania: ………………………………………            Płeć ankietowanego  ……………………..……….  

Wiek ankietowanego …..…………… 

Sytuacja rodzinna 
ankietowanego 

 mieszkam 
samotnie 

 mieszkam  
z małżonkiem 

 mieszkam w rodzinie 
wielopokoleniowej  
z dziećmi i/lub wnukami 

   



 

 


